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Protokół Nr XXVII / 2017 
z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 
 
czas rozpoczęcia sesji: 9:00                                                                              czas zakończenia: 11:32 
 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi przy ulicy Jana Kochanowskiego 1. 
 
 
Ad. 1   Otwarcie sesji 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach otworzył i prowadził obrady XXVII 
Sesji Rady Gminy. Przewodniczący powitał Radnych Rady Gminy, Radną Powiatu Płockiego, Pana 
Wójta z przedstawicielami Urzędu Gminy, Sołtysów i wszystkich przybyłych na obrady sesji. 
 
        Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecny skład osobowy 
upoważniał Radę do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję. Na stan 
15 radnych, w chwili otwarcia, trwania i zakończenia sesji obecnych było 15 radnych. 
 
W obradach sesji uczestniczyli: 
 - Pan Zygmunt Wojnarowski – Wójt Gminy, 
 - Pani Monika Stypułkowska –  Skarbnik Gminy, 
 - Pani Jadwiga Nowatkiewicz      – Sekretarz Urzędu, 
 - Pani Elżbieta Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego, 
 - Pani Magdalena Wcisło – Radca Prawny, 
 - Pan Remigiusz Kowalski – przedstawiciel MODR, Oddział w Płocku, 
 - Sołtysi - 11 osób, 
 - Mieszkańcy – 4 osoby. 
 
Ad. 2  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady, Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Małej 
Wsi,  Krystyna Nowakowska wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego Panu Albinowi Krzysztofowi 
Dynarek. Przewodniczący odczytał treść ślubowania, nowo wybrany radny wypowiedział słowo 
„Ślubuję”,  dodając „ tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Ad. 3  Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady: Czy ktoś z Państwa Radnych wnosi dodatkowy punkt obrad lub zmianę 
porządku obrad? 
 
 Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad Sesji: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVI Sesji Rady Gminy. 
5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi. 
8. Podjęcie  uchwał w sprawach: 

 
a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi 
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała 
Wieś, 
b/ wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mała Wieś do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr ewid. działki 100/4 zlokalizowanej w miejscowości Węgrzynowo, 
c/ uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2017 – 2019,  
d/ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 
demograficznej, 



e/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego 
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Hipolita 
Gawareckiego w Małej Wsi,  
f/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podgórzu w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podgórzu,  
g/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dzierżanowie,  
h/ uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Mała Wieś, 
i/ uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi. 
j/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego, 
k/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego, 
l/  zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023, 
ł/  zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała 
Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r., 
m/ zatwierdzenie sprawozdania za 2016 rok, 
n/ udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, 
 

   9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 

 10. Sprawy różne, w tym m.in.: 

        - wolne wnioski i oświadczenia radnych, 

 11 . Zamknięcie obrad. 

     
Przewodniczący Rady: Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 
 
W głosowaniu brało udział - 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 
 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
 
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Mała Wieś. 
 
Przewodniczący Rady: Kto jest za przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy? 
 
W głosowaniu brało udział - 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 
 
Protokół Nr XXVI/2017 Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2017  r. został przyjęty w wersji przedłożonej 
przez Przewodniczącego Rady, bez dokonywania poprawek. 
 
Ad. 5.  Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Żaden z radnych nie zgłosił interpelacji ani zapytań. 
 
Ad.  6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z wydanych Uchwał i wydanych zarządzeń, jakie rozporządził w okresie 
międzysesyjnym od 30 marca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. /załącznik nr 1 do protokołu/ 
 
Ad. 7. Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi. 
 
Sekretarz Gminy przedstawiła sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi 
/załącznik nr 2 do protokołu/ 
 
Rada przyjęła sprawozdanie. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach; 
 



a. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi 
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Mała Wieś. 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały:  
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 
Podjęto uchwałę Nr 186/XXVII/2017. 
 

b. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Gminę Mała Wieś do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr ewid. działki 100/4 zlokalizowanej w miejscowości Węgrzynowo. 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało –15 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 187/XXVII/2017. 
 

c. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2017 – 2019. 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało   – 15 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 188/XXVII/2017. 
 

d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych;     
za przyjęciem głosowało –15 radnych.         

 
Przyjęto uchwałę Nr 189/XXVII/2017. 

 

e. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego 
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego 
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. 
 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 



 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

 
Przyjęto uchwałę Nr 190/XXVII/2017. 

 
 

f. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podgórzu w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podgórzu. 

 
Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
W głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 
Podjęto uchwałę Nr 191/XXVII/2017. 
 

g. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Dzierżanowie. 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 192/XXVI/2017. 

 
 

h. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Mała Wieś. 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 193/XXVII/2017. 
 

i. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi. 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 194/XXVII/2017. 

 
 



 

j. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Płockiego.  
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
 
Radna Wanda Kwaśnik zauważyła, że jest to zadanie Powiatu. Zawarte porozumienie winno zawierać 
zakres wykonywanych i finansowanych zadań, Starostwo powierzy materiały zaś Gmina pokryje koszty 
położenia chodnika. Powiat powinien  przedstawić wartość kosztorysową zadania. Ile kosztuje materiał,  
ile kosztuje robocizna, jaka  jest długość wykonywanego zadania. 
Na zadane pytanie Radnej Powiatu Płockiego, czy zadanie remontu chodnika jest wprowadzone do 
budżetu powiatu, Pani Elżbieta Jachimiach potwierdziła podjęcie Uchwały Powiatu Płockiego o 
przeznaczeniu środków na remont i budowę dróg na naszym terenie. 
Radna W. Kwaśnik zauważyła,  że deklarację współpracy ze starostwem w 2016 roku podjęła gmina 
Mała Wieś - dołożyła 200 tys. zł., gmina Bodzanów i Stara Biała. Pozostałe gminy nie dołożyły do dróg 
powiatowych. 
Radna Powiatu Płockiego omówiła zasady współpracy gmin i partycypacji w kosztach budowy i remontu 
chodników i dróg powiatowych. 
Wójt Gminy mówił o udziale gmin w inwestycjach powiatowych, o nie równym traktowaniu Powiatu co 
do poszczególnych gmin. Podkreślił, że zależy nam, aby drogi te były najlepszej jakości. Gmina Mała 
Wieś nie należy do gmin bogatych, czyni wielki wysiłek, pomaga i wspiera powiat w drogach 
powiatowych. 
Radna Powiatu Płockiego powiedziała, że wspólne inwestycje i wspólne planowanie będzie łatwiejsze 
 i prostsze. Zadeklarowała, że dopilnuje, aby pieniądze, które zostały obiecane, dotarły do gminy.  
Radna Wanda Kwaśnik podsumowała, że za  2014, 2016 i 2017 rok Gmina Mała Wieś dołożyła 
1.443.617,97 zł do remontu, budowy dróg  powiatowych. 

 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 

Przyjęto uchwałę Nr 195/XXVII/2017. 
 

k. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Płockiego. 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
 
Radna Wanda Kwaśnik zapytała, czy w zadaniu są roboty budowlano-montażowe, czy uwzględniony 
jest inspektor nadzoru i inne koszty. 
Pan Wójt potwierdził, że jest to zadanie powiatu i on jest inwestorem. 

 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 

Przyjęto uchwałę Nr 196/XXVII/2017. 
 
Radny Dariusz Wysocki poprosił o przegłosowanie w pierwszej kolejności zadań inwestycyjnych a w 
następnej kolejności uchwałę WPF. 
Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli są wątpliwości co do zadania inwestycyjnego należy podjąć w 
pierwszej kolejności uchwałę budżetową.   

 
 

      ł. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały 

           Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś 
           z dnia 29 grudnia  2016 r. 
 
 Skarbnik Gminy Pani Monika Stypułkowska dokonała uzasadnienia uchwały. 
 



Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
 
Radna Wanda Kwaśnik zadała pytanie w sprawie straży, jakie były kryteria przyznawania pomocy 
finansowej przez powiat dla trzech jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych, skora na naszym terenie 
mamy  więcej jednostek? 

 
Radna Powiatowa Pani Elżbieta Jachimiak powiedziała, że jednostki OSP występują o 
dofinansowanie na obchody rocznic jednostek lub zakup sztandarów. Wybierane są dwie lub trzy 
jednostki, które można dofinansować. 
 
Radny Andrzej Pielat poinformował, że zawsze pisany jest wniosek zbiorowy o dofinansowanie, 
następnie rozdzielanie następuje na poszczególne jednostki na terenie gminy. 
 
Radna Wanda Kwaśnik zaprzeczyła aby dotacja celowa na daną jednostkę była rozdzielana na 
poszczególne straże. 
 
Wójt Gminy poinformował, że trzy jednostki w każdej gminie otrzymają dofinansowanie. Cztery tysiące 
dofinansowania, na które składają się: torba ratownictwa- 3 tys. zł. plus 1 tys. zł. na straż.  
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 8 radnych; W. Jeznach, A. Pielat, J. Klimczewski, P. Nowatkiewicz,  
                                                             J. Maćkiewicz, D. Jóźwik, W. Kwaśnik, S. Pielat. 
 
przeciw głosowało – 7 radnych;              J. Ostrowski, A. Szymczak, J. Koper, G. Kurzyńska, A. Dynarek, 
                                                              D. Wysocki, D. Chochół. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 197/XXVII/2017. 
 

 

l.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr 
164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023, 
 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 8 radnych;  W. Jeznach, A. Pielat, J. Klimczewski, P. Nowatkiewicz,  
                                                              J. Maćkiewicz, D. Jóźwik, W. Kwaśnik, S. Pielat. 
 
przeciw głosowało – 7 radnych;             J. Ostrowski, A. Szymczak, J. Koper, G. Kurzyńska, A. Dynarek, 
                                                              D. Wysocki, D. Chochół. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 198/XXVII/2017. 
 

m. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie 
sprawozdania za 2016 rok 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
 

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Wójt Gminy podziękował sołtysom i radom sołeckim za zaangażowanie, wkład pracy w realizację zadań 
z funduszu sołeckiego. Złożył podziękowania Radnym za realizację budżetu w ciągu całego roku oraz 
mieszkańcom za zainteresowanie sprawami Gminy. 



Powiadomił o uzyskaniu dofinansowania do wniosku w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej 
kolektorów ciepła. 
 
Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr Pł.151.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez 
Wójta Gminy Mała Wieś sprawozdaniach z wykonania budżetu na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 

Przyjęto uchwałę Nr 199/XXVII/2017. 
 

n. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Jackowi 

Klimczewskiemu, który przedstawił opinię Komisji o wykonaniu budżetu, sprawozdań finansowych i 
informacji o stanie mienia jednostki Gminy Mała Wieś za 2016 r. Następnie odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś za 2016 rok.  
Przewodniczący Rady  Gminy zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr Pł.223.2017 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym w/w wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała 
Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 200/XXVII/2017. 
 
Pan Wójt podziękował radnym, wszystkim pracownikom za wsparcie i uznanie pracy. 
 
 
Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
 
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań. 
 
Ad. 10.  Sprawy różne, w tym m.in.: 
           - wolne wnioski i oświadczenia radnych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z otrzymaną korespondencją: 
 
- odwołanie od Uchwały Rady Gminy Mała Wieś Nr 183/XXVI/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  
wzywające do usunięcia naruszenia prawa w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy. 
Uchwała została podjęta, pismo wpłynęło ponownie. Po uzgodnieniach na Komisjach Rady Gminy,   nie 
uwzględniono wezwania do usunięcia naruszenia prawa, Rada Gminy może wydać uchwałę w tym 
przedmiocie lub też nie ustosunkowywać się do wezwania, co zgodnie z prawem będzie uznane za nie 
przychylenie się do usunięcia prawa. Przedmiotowe Zarządzenie nie zostało uchylone przez organ 
nadzorczy.   
Opinia prawna w zakresie zgodności działań wójta w powyższym zakresie została sporządzona i tym 
samym również Uchwała Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.03.2017 r. jawi się jako zasadna i podjęta 
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.  
 
- 2 pisma od Przedstawicieli Stowarzyszenia Zwykłego „Wiatraki w bezpiecznej odległości” w sprawach: 
  1. o pisemne potwierdzenie ustnych ustaleń z osobą upoważnioną przez Stowarzyszenie, górna 
warstwa asfaltu wraz z poboczami i wjazdami na drodze gminnej we wsi Wilkanowo ( od skrzyżowania 
Wilkanowo – Święcice, od Pana Bielaka do skrzyżowania z drogą żwirową Święcice – Mała Wieś – do 
kapliczki) na długości 1.400 m zostanie ujęta w budżecie Gminy Mała Wieś na 2018 r. i zostanie 
wykonania w 2018 r.  
 



Sprawa była rozpatrywana na Komisjach w odpowiedzi przekażemy, że na lipcowych komisjach i Sesji 
sprawy dróg będą rozpatrywane. 
 
 2. o zakup kamery w celu pełnej rejestracji obrad komisji i sesji Rady Gminy Mała Wieś. Zamieszczone 
na BIP nagranie dźwiękowe z dyktafonu jest słabej jakości. 
 
Po dyskusji na Komisjach, nie mówimy „nie”, w swoim czasie podejmiemy taką decyzję. 
 
- zapytanie Prokuratury Rejonowej w Płocku, czy Rada Gminy dokonała zmian w uchwale o udzieleniu 
upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Pan Wójt wyjaśnił kwestie ujęte w korespondencji, która wpłynęła na ręce Przewodniczącego Rady. 
 
Pan Remigiusz Kowalski przedstawiciel MODR Oddział w Płocku zapoznał zebranych o pełnionych 
dyżurach w Urzędzie,  modernizacji gospodarstw rolnych, programach ABC obszar krów, trzody 
chlewnej i bydła mięsnego. 
 
Radna Wanda Kwaśnik korzystając z obecności Radnej Powiatu Płockiego zwróciła się z prośbą o 
pomoc w naprawie odcinka drogi powiatowej Węgrzynowo – Brody Duże. 
 
Radny Jerzy Ostrowski podziękował Radnej Pani Elżbiecie Jachimiak za naprawę odcinka drogi 
powiatowej od Bród do Podgórza. 
 
Pani Katarzyna Barcińska pytała o: 
- spłatę kredytu Spółki przez Urząd, 
- złożenie wniosków na pozyskanie pieniędzy,  
- wykorzystywanie danych osobowych do własnych celów, 
- wyrok w sprawie – koszty procesowe, z jakich środków zostaną pokryte. 
 
Pani Mecenas udzieliła odpowiedzi na zadane pytania Pani K. Barcińskiej. 
 
Pan Wójt omówił sprawę spłaty kredytu za Spółkę, pozyskiwania pieniędzy ze Związku Gmin Regiony 
Płockiego. 
 
Pani Aldona Biłyk omówiła indywidualną sprawę osobistą dotyczącą wymiany pokrycia dachowego. 
 
Radna Wanda Kwaśnik spytała o powód wystąpienia z członkostwa ze Związku Gmin Regionu 
Płockiego. 
 
Przewodniczący Rady wskazał aby radna zapoznała się z Uchwałą Rady z 2012 roku, w uzasadnieniu 
jej, jest odpowiedź na zadane pytanie. 
 
Sołtys wsi Liwin Pan Sławomir Pawlak prosił o sprawdzenie stanu czystości  wody w hydrantach. 
 
Ad. 11 Zamknięcie obrad. 
(168:22 – 169:00) 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz 
Jeznach zamknął obrady XXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Mała Wieś. 
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